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Dr. Wendell Leite 



Identificação- M.F.A. P.,  47 anos, sexo 

feminino, solteira, do lar, natural de 

Umirim, procedente de Fortaleza-CE 

Queixa principal- “Dor no queixo” há 05 

anos 
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H.D.A.- Paciente com queixa de dor em 

região mandibular intermitente há 5 anos, 

associado a aumento de volume 

mentoniano ocasionando protuberância do 

mesmo, sem outras queixas. 

H.P.P.- Nega HAS, DM, alergias. Tratamento 

para tuberculose há 19 anos, história de 

cirurgias para hérnia de disco, 

perineoplastia e laqueadura tubária 

Hábitos- tabagista crônica em abstinência 

há 5 anos 
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Exame físico- dor  e mobilidade dentária à 

palpação, associado a abaulamento ósseo 

ocasionando protuberância em região 

mentoniana; Ausência de sinais flogísticos 

ou infecciosos em cavidade oral. Pescoço- 

ausência de linfodonomegalias.  
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Procurou assistência no serviço de buco-

maxilofacial onde foi realizado radiografia 

panorâmica de mandíbula que identificou: 

Lesões radiotransparentes uniloculares, 

bem demarcadas, sendo uma localizada em  

região do arco central e a outra no corpo 

da mandíbula à direita, apresenta perda 

generalizada da lâmina dura das raízes e 

reabsorção dentária 
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Realizou biópsia incisional da lesão cujo 

exame  anatomopatológico resultou: 

“Lesão de células gigantes”    
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Outros exames- 

Ca t(24/11/05)- 12,7ng/ml     ref. (8,5-10,5) 

Ca++(24/11/05)-1,79 meq/l ref.(1,0-1,3mEq/l) 

F. Alcalina- 220 u/L            ref. (100-290) 

PTH- 371 pg/mL               ref.  (10-69 pg/mL) 

Prolactina(22/12/05)-16,23ng/mL ref.(1,39- 

24,20) 

Calciúria 24h (20/12/050-178mg/24h (60-190 

mg/24h) 
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Outros exames- 

Ultrassonografia cervical (20/12/05)- 

Formação nodular sólida hipoecóica situada 

na extremidade do pólo inferior do lobo 

direito medindo 1,5 X 1,5 cm 

Ultrassonografia vias urinárias (20/12/05)-  

Rim direito: 9,7x 4,4 x 4,1 cm 

Rim esquerdo: 10 x 4,5 x 5,1 cm 

Pequeno cisto simples no rim esquerdo 1,1 x 

1,0 cm 
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Diagnóstico- 

 

 Tumor Marrom por  

Hiperparatireoidismo Primário 
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Conduta- Realizado paratireoidectomia + 

exérese de cisto tireoidiano (16/02/06) 

 

Anatomopatológico- Adenoma de 

paratireóide + bócio colóide com foco de 

cistização 
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 RX panorâmica  (06/06)- 
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